
Nieuwsbrief 

De dienst van deze zondag 
 
Aanvang:  10:oo uur 
1e Schriftlezing:  2 Koningen 4: 38-44 
2e Schriftlezing:  Matteüs 16:5-12 
Liederen: Voorzang: Psalm 62:1,5 
 Klein Gloria (lied 195) 
 lied 657:1,4 
 Moment met de kinderen:
 Kaars/kinderverhaal/Kinderlied
 Psalm 146:4 
 lied 1003:1,2,3,4  
 lied 841:1,2  
 lied 978:1,4 
Voorganger: Dhr Pierik, Almkerk  
Organist: Karin van Andel 
Kosters/camera: Mari van Zanten en Rick Ippel 
Kindernevendnst: Groep 1 t/m 8.  
Collecten: NL78 RABO 0301505012  

ovv extra collecten 
 1e  Algemeen Kerkelijke Arbeid 
 2e  Jeugdwerk 
 

De dienst van zondag 24 juli 
Aanvang:  10:oo uur 
Voorganger:     Ds. C. Nieuwenhuizen, Oosterhout 
Organist: Gerard Roza  
Kosters/camera: Cees de Rooy en Bert Slagmolen 
 

Wij lezen met BijbelBasics… 
lezen we over het bedrog van Jakob (Genesis 27:1-30) 
 

De bloemen 
Als groet uit de gemeente gaan de bloemen vandaag 
naar Mevrouw A. Post-ten Broeke Griendstraat 3A.

 

Om een moment bij stil te staan: 
Mededelingen 
Franciscaner zegenbede  

Moge God ons zegenen met ongemak bij gemakkelijke 
antwoorden, halve antwoorden en oppervlakkige 
verhoudingen, zodat we diep vanuit ons hart mogen 
leven. 

Moge God ons zegenen met woede bij 
onrechtvaardigheid, onderdrukking en uitbuiting van 
Gods schepselen, zodat we mogen werken aan 
rechtvaardigheid, vrijheid en vrede. 

Moge God ons zegenen met tranen om te vergieten voor 
hen die lijden aan pijn, verwerping, honger en oorlog, 
zodat we onze handen kunnen uitstrekken om hen te 
troosten en om hun pijn in vreugde te veranderen. 

En moge God ons zegenen met genoeg dwaasheid om te 
geloven dat we een verschil kunnen maken in de wereld, 
zodat wij kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het 
niet gedaan kan worden, maar wat mogelijk is in Jezus 
Christus, door Zijn Geest.  

Amen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte 

van onze diensten en het nieuws in en rond onze 

gemeente. De kerkenraad wenst u en jou een 

gezegende dienst toe.  

 

 
 Zondag 17 juli 2022 

 



Vakantie voorganger 
Gedurende de maand juli heeft onze predikant vakantie. 
Tijdens deze periode kunnen u en jullie voor pastorale 
zorg contact opnemen met ouderling Piet van Vugt  
(06-33174897) 
 

Van belang!  
Op de website van onze kerk zijn de opgenomen 
erediensten en diensten met een bijzonder karakter 
(bijvoorbeeld rouw, - trouw- en doopdiensten) van Kerk 
TV en Kerk Radio terug te bekijken en te beluisteren via 
Kerkdienst Gemist. Vooral beeldmateriaal is erg 
privacygevoelig. De periode waarin de opnames van de 
reguliere en bijzondere vieringen zijn terug te 
kijken/beluisteren is aangepast: 
· Vanaf 1 juli wordt zowel het beeld- als het 
geluidsbestand twee weken ná de opname automatisch 
weer verwijderd. 
 

Breicafé 
Het breicafé houdt vakantie van 21 juli tot en met 11 
augustus. Vanaf donderdag 18 augustus is iedereen weer 
van harte welkom tussen 13.30 en 16.00 uur. 
 

Beste gemeenteleden, 
 
Heel hartelijk bedankt dat we een aantal weken geleden 
bij jullie in de kerk een update mochten geven over ons 
werk in Oeganda.  We zijn inmiddels alweer twee weken 
terug in Oeganda en druk aan het werk op de 
trainingsboerderij met een aantal nieuwe projecten, 
waaronder de visvijver.  Heel hartelijk bedankt voor alle 
donaties voor ons werk!  Stuur een e-mail 
naar kateandgj@gmail.com als u/jij onze electronische 
nieuwsbrief wilt ontvangen om op de hoogte te blijven 
van ons werk. 
 
Hartelijke groeten, 
Kate, Gertjan, Ben en Isaiah Flikweert 
 
 
 

 

 
U kunt deze nieuwsbrief altijd nalezen op onze website: 
http://www.gknieuwendijk.nl/ 
 
Berichten voor de eerstvolgende nieuwsbrief inleveren 
uiterlijk donderdag 17.00 uur bij Heidi Oldenburg per 
email: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl.  
Familieberichten s.v.p. doorgeven aan de predikant of uw 
contactouderling.  
 
Beheerder is altijd bereikbaar op: 06 10 67 67 64 
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